OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Lučenec

OU-LC-OSZP-2021/006934-003

20. 08. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých súhlasov v znení neskorších predpisov
Popis konania / Účastníci konania
ENEX consulting, s.r.o. Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm.
m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“),
udeľuje súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre držiteľa odpadov
Obchodné meno: Zberné suroviny Žilina, a.s.
Sídlo: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
Miesto zberu odpadu / prevádzka zariadenia:
„Zberový závod Lučenec, Skladištná 5, Lučenec, parc. KN-C č. 6503/, 6503/4, 6503/5, 6503/6, 6503/7, 6503/8,
6503/9, k.ú. Lučenec“
Materiálové zhodnocovanie odpadov pozostáva z nasledovných činností, uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o
odpadoch:
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

Súhlas sa udeľuje na zhodnocovanie odpadov, ktorým sa rozumie ich skladovanie pred odovzdaním na spracovanie
spracovateľovi, pre druhy odpadov (ostatný „O“), ktoré sú uvedené vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov)
I. Papier / Kapacita zariadenia do 3 000 ton/rok
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
19 12 01 Papier a lepenka
20 01 01 Papier a lepenka
II. Plasty / Kapacita zariadenia do 1 000 ton/rok
07 02 13 Odpadový plast
15 01 02 Obaly z plastov
17 02 03 Plasty
20 01 39 Plasty
III. Kovy / Kapacita zariadenia 3 000 ton/rok
15 01 04 Obaly z kovu
16 01 17 Železné kovy
17 04 05 Železo a oceľ
17 04 07 Zmiešané kovy
19 10 01 Odpad zo železa a ocele
19 12 02 Železné kovy
20 01 40 Kovy
20 01 40 05 Železo a oceľ
20 01 40 07 Zmiešané kovy
Spôsob a technické požiadavky zabezpečenia nakladania s odpadmi :
Prevádzka zariadenia zberne je oplotená, pozostáva z vrátnice, váhy, spevnených plôch a objektov slúžiacich na
zber odpadov a ich následnú fyzikálnu úpravu vlastností, vytriedených odpadov. Úprava plastov a papiera bude
vykonávaná v hale na lisovacom zariadení. Hydraulický lis s podávacím pásom a viazaním stlačených balíkov typu
BOA Continu 25 LB4. Balíky sú následne stohované v hale alebo na spevnenej ploche do doby ich prepravy na
konečné spracovanie.
Úprava kovov pozostáva z delenia kovov použitím acetylénovej súpravy vo vyhradených priestoroch prevádzky na
tento účel určených, skracovaním na požadovanú dĺžku, stanovenú odberateľom.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Zariadenie je zabezpečené proti vstupu cudzích a nepovolaných osôb. Odbornú technickú kontrolu prevádzky
zariadenia bude zabezpečovať poverený pracovník zariadenia, ktorého úlohou je prevzatie použitých batérií a
akumulátorov a olova, overenie údajov pôvodcu, zaevidovania do predpísanej dokumentácie zariadenia.
Následne kontroluje a dohliada na spôsob nakladania s použitými batériami a akumulátormi v areáli zariadenia v
súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia a internými predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje - do 31.08.2021.
Podmienky udelenia súhlasu:
1) Zabezpečiť zber odpadu najmä v súlade s ustanovením § 17 zákona o odpadoch a ustanovení § 8,9, 10 vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
2) Dodržiavať povinnosti označenia zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z..
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3) Zhodnocovanie odpadov vykonávať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia,
ani k odcudzeniu odpadu alebo ich častí.
Všeobecné ustanovenia:
1. Nový prevádzkovateľ zariadenia je povinný podľa § 114 ods. 4 zákona o odpadoch oznámiť orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny inak toto rozhodnutie
stráca platnosť.
2. Toto rozhodnutie podľa § 114 ods. 3 zákona o odpadoch stráca platnosť uplynutím času, zánikom zariadenia,
skončením činnosti.
3. Udelenie tohto súhlasu nenahrádza súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
Ďalšie podmienky výkonu činnosti :
Nadobudnutím právoplatnosti tohto súhlasu stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Lučenec, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2016/010036-2, ktorým bol podľa § 97 ods. 1 písm. c) zák. o
odpadoch udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Odôvodnenie
Návrh na začatie konania podal dňa 02.07.2021 držiteľ odpadov Zberné suroviny Žilina,a.s. Kragujevská 3, Žilina,
IČO 50 634 518 v zastúpení spoločnosťou ENEX consulting, s.r.o. Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, IČO: 50
401 572 na základe predloženého splnomocnenia vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch v priestoroch prevádzky zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v priestoroch zberového závodu Lučenec, Skladištná 5 v Lučenci.
Držiteľ odpadov doposiaľ prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku na základe rozhodnutia
vydaného Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2016/010036-2
zo dňa 25.10.2016, ktorého platnosť je časovo ohraničená do 31.10.2021.
Z dôvodu nadobudnutia účinnosti § 135f zákona o odpadoch nie je možné predĺžiť platnosť rozhodnutia vydaného
pred 1. januárom 2021. Z uvedeného dôvodu platnosť súhlasu končí uplynutím doby, na ktorú bol udelený tj.
31.10.2021. Nakoľko tunajšiemu úradu sú známe všetky skutočnosti vo veci konania a predložená žiadosť obsahuje
potrebné náležitosti podania, bolo od miestneho zisťovania upustené. Vlastníkom prenajímaných priestorov sú
Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava na základe uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov. V súlade s
ustanovením § 113 ods. 4 zákona o odpadoch je účastníkom konania vždy aj obec. Účastníci konania boli o začatí
konania upovedomený listom č. OU-LC-OSZP-2021/006934-002 zo dňa 05.08.2021. V lehote určenej tunajším
úradom neboli uplatnené žiadne pripomienky alebo námietky k predmetu konania.
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov prešlo posudzovaním vplyvov na životné prostredie na základe
predloženého rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. ŽP-2012/01913-4 zo dňa 06.12.2012 činnosť nepodlieha
posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetom súhlasu sú nasledovné druhy ostatných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov: 03 03 08, 07 02
13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 01, 19 12 02, 20 01 01, 20
01 04, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 40 05 a 20 01 40 07. Súhlas môže byť udelený držiteľovi odpadov až po splnení
všetkých zákonných podmienok, ustanovených v § 21 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 371/2015 Z.z..
Podklady doložené žiadateľom pre vydanie rozhodnutia:
1. Rozhodnutie Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LCOZP-2016/010036-002 zo dňa 25.10.2016
2. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2012/01913-4 zo dňa 06.12.2012, na základe
ktorého sa zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Lučenec – Skladištná“ neposudzovalo podľa ustanovení
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
3. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
4. Technologický reglement zariadenia
5. Nájomná zmluva č. 833673080-2017-NZP uzatvorená s ŽSR Bratislava zo dňa 07.07.2017
6. Splnomocnenie pre spoločnosť ENEX consulting, s.r.o. Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín zo dňa 18.08.2020
7. Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom uzatvorená s mestom Lučenec zo dňa 26.02.2019
8. Rámcová kúpna zmluva č. 22/2021 o dodávke šrotu uzatvorená s U.S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 20.01.2021
9. Zmluva o zabezpečení odberu zložiek triedeného zberu s Ekolumi, s.r.o. Banská Bystrica zo dňa 20.04.2017
10. Rámcová kúpna zmluva uzatvorená s METAL HOLDING s.r.o. Prešov zo dňa 13.01.2020
3/4

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní podania na základe uskutočneného
správneho konania udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na obdobie do
31.08.2025.
Žiadosť bola spoplatnená v súlade s položkou č. 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov vo výške 11 eur. Po zhodnotení podkladov, v súlade s § 32 zákona správneho poriadku,
orgán štátnej správy rozhodol na základe podkladov doručených žiadateľom tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa
doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
republiky 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.
Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
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Lučenec

30.06.2021

OU-LC-OSZP-2021/006934-004

Ing. Pavel Adamík/
096165/2971

31. 08. 2021

Vec
Upozornenie o chybe v písaní rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2021/006934-003
Rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LCOSZP-2021/006934-003 zo dňa 20.08.2021 bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa § 97 ods.1) písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre držiteľa odpadov Zberné suroviny Žilina, a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO:
50 634 518 pre nasledovnú prevádzku:
Zberový závod Lučenec, Skladištná 5, Lučenec, parc. KN-C č. 6503/3, 6053/4, 6503/5, 6503/6, 6503/7, 6503/8,
6503/9, k.ú. Lučenec
Pri písaní uvedeného rozhodnutia došlo k zrejmej chybe v písaní, v jeho výrokovej časti a to v platnosti súhlasu:
Nakoľko došlo k zrejmej chybe v písaní v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov nahrádzame pôvodný text
„Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje – do 31.08.2021“,
uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia tunajšieho úradu textom nového znenia
„Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje – do 31.08.2025“.
Táto oprava chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia vydaného Okresným úradom Lučenec, odborom
starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2021/006934-003 zo dňa 20.08.2021.

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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